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 ( 2018יוני  20)כ"ג שבט תש"פ ביום רביעי , שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , רחוב  ויצמן 
 :משתתפים                                                               משתתפים:

 מנהלת אגף חינוך ונוער -לונה קליימןא                             גזברית העירייה      -אל רוזה לעל
   ואירועים  מחלקת ספורט  -יעקב בוארון                            משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 

 ק ונכסים מנהלת מחלקת מש  -מיכל רוטמן
 העירייהמזכירות  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 בקשה לאישור נוהל ארוחות ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש -2018/35הצעה מס' . 1
 

לביצוע נוהל הצעות ( ליציאה ו6/2018-14 ל)פרטיכ 15.03.18בהמשך לאישור ועדת השלושה מיום 
 מחיר ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש על פי מכרז לאספקת ארוחות וכריכים.

 כמפורט ב: נוהל הארוחותמצ"ב תוצאות 

 דוח מחירי לקוח ארוחות מטעם משכ"ל. .1

 טבלת עזר המנתחת את עלויות ההצעה הזוכה )המתייחסת לעלויות ולסעיפי התקציב(. .2

 ריכוז הצעות מחיר. .3
 הצעות מטעם החברות כדלקמן: 7הוגשו 

 1מציע 

 קמח תורה

 2מציע 

  קייטריניג

 תעשיינים

 3מציע 

 מגש פרבר

 4מציע 

 הפודיםהדר 

 5מציע 

 שליס

 6מציע 

 אבי ועופר

 7מציע 

 בוטריטיס

 

 4%לות משוקללת חודשית בפריסה שנתית כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ע -ריכוז הצעות מחיר המציעים

מחיר מנה  קמח 

כולל -תורה

תוספות )ירק 

 וממרחים( 

מחיר מנה  

כולל -תעשיינים

תוספות )ירק 

 וממרחים( 

מחיר מנה  מגש 

כולל -פרבר

תוספות )ירק 

 וממרחים( 

מחיר מנה  הדר 

כולל -הפודים

תוספות )ירק 

 וממרחים(

מחיר מנה  

כולל -שליס

תוספות )ירק 

 וממרחים( 

מחיר מנה  אבי 

כולל -ועופר

תוספות )ירק 

 וממרחים( 

מחיר מנה  

כולל -בוטריטיס

תוספות )ירק 

 וממרחים( 

 ₪      

208,288.20   ₪  215,264.82    ₪216,481.33   ₪   257,269.24    ₪360,611.21   ₪   441,180.38  

 ₪       

442,582.53  
 

ביותר ברמת החודש של  הזולהאת ההצעה המשוקללת ) בפריסה שנתית( שר אגף החינוך ממליץ לא
 .4%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל ₪  208,288.20בע"מ , ע"ס  קמח תורה

 יעשה ע"ב הזמנות עבודה בפועל.השריון 
,  1813200785,  1813210786מתנ"ס ,  705000005קייטנות ,  1828400781  -מקור תקציבי 

 1812300751מחוננים , 1813400780,  7050000317

 ( 1)נספח מס' 
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 ת בשכונת ג'וארישאומדן ראשוני לתכנון העתקת קטע קו מקורו - 54/2018מס' הצעה . 2

 ואריש.'ג בשכונת מקורות קו קטע העתקת לתכנון מקורות העבירה אומדן ראשוניחברת     

 כולל מע"מ.₪  221,230האומדן עומד ע"ס     

 לפי בקר חברת רמ"י העבודה חייבת להיעשות ע"י חברת מקורות.    

 כולל מע"מ.₪  221,230חברת מקורות ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את האומדן של     

 מרמ"י. ₪  224,548יש הרשאה ע"ס ₪ (  91,155)יתרה  2023702950 -סעיף תקציבי    

 בכפוף לאישור תב"ר. **      

 ( 2)נספח מס' 

 מי את יגאל ע -ן העירייה לעבודות חשמלהארכת הסכם התקשרות עם זכיי - 55/2018הצעה מס'  .3
 קבלני חשמל בע"מ    
     נחתם הסכם התקשרות עם חברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ עבור  17.7.2013בתאריך     

 אחזקת תאורת רחובות עבודות יזומות בתאורת רחובות ועבודות חשמל במבני ציבור ומוסדות     

 חינוך בתחום שיפוט העירייה. תקופת החוזה הינה לשנתיים עם אופציה להארכת ההסכם עד     

 ים . מח' חשמל פועלת בימ30.6.2018שנים, משמע שהחוזה מסתיים בתאריך  5שנים, סה"כ  3-ל    

 למכרז פומבי חדש. שם יציאה אלו ל    

  עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ אגף הנדסה מבקש להאריך את תקופת החוזה עם לאור האמור,     

 .מבניהםמוקדם ה, חודשיים או חתימת החוזה של המכרז החדש לתקופה של    

  1743000750 -סעיף תקציבי    
 ( 3)נספח מס' 

 

 החלפת חלונות במוס"ח - 56/2018הצעה מס' . 4

 החלפת החלונות אושרה לביצוע דרשת עבודה להחלפת חלונות במוס"ח, נ 2018במהלך שיפוצי קיץ     

 כמפורט בטבלת שיפוצי קיץ.    

 לשם קבלת הצעת מחיר בכפוף למכרז  מסגריית המרכז ,מחלקת אחזקה פנתה לקבלן המסגרת    

 .6/13מסגרת     

  להלן הצעת המחיר שנתקבלה:

 כולל מע"מ.₪  76,264מסגריית המרכז 

 לאור , כולל מע"מ₪  76,264 מסגריית המרכזחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם מ    

 ביצעו.מעבודות קודמות ש נותם לביצוע העבודה ושביעות רצוןזמי    

 תב"ר שיפוצי קיץ -סעיף תקציבי    
 ( 4)נספח מס' 
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  2015/11הס/משכ"ל הרחבה של קו מודיעין עילית באמצעות מכרז   - 57/2018הצעה מס' . 5

  2015/11הס/באמצעות מכרז משכ"ל מודיעין עלית לאשר הגדלת קו  תהרווחה מבקשמחלקת    

 :להלן הצעת המחיר של חברת המוביל הארצי   

קו מודיעין עלית + הסעת מלווה מודיעין עלית + הסעת מלווה  -הסעות המוביל הארצי  .א
   . "מללא מע₪  189,000 -נדרשת הגדלה סה"כ  -מודיעין

    . (2018חדשים מיולי  13.5) 08/19 ההתקשרות עד ליום 

 כמקובל.  מגובה ההסכם 25%עולה על אינה התוספת *   
 משכ"ל   מכרז, באמצעות  המוביל הארצי ההתקשרות עםהרחבת מחלקת הרווחה מבקשת לאשר    

 לא כולל מע"מ. ₪  189,000. ע"ס 2015/11הס/   

 ליווי. 1841000710הסעות ,  1846700843  -מקור תקציבי    
 

 ( 5)נספח מס' 
   
  2015/11מכרז משכ"ל הס/ באמצעות פארחובות ואסף הרו קו  שלהרחבה  - 58/2018הצעה מס' . 6

       אשרה התקשרות עם שרותי היסעים   (2016אוגוסט  ) 23/2016-14ועדת מכרזים משותפים מספר     
 . 2015/11במסגרת מכרז משכ"ל  הס/    
 י זאת לצורך מתן שרותי הסעה, על פי חוק, לפעוטות עם עיכוב התפתחותי משמעותי שהופנו  על יד    
 ועדת הערכה מחוזית  להשמה במעון יום שיקומי ברחובות ובאסף הרופא .     
 עבור הסעות  חברות י.אליהו , אור בוסההתקשרות עם  מחלקת רווחה מבקשת לאשר הגדלת    
 . 2015/11קו רחובות ואסף הרופא באמצעות משכ"ל הס/ב למעונות יום שיקומיים    
 :ציין כי הקווים מופעליםאבקש ל    
 לרחובות . . אליהוי -הגדלה של מונית  לטרנזיט  2017. מחודש נובמבר 1   
 לאסף הרופא  ור בוסא -הסעה נפרדת במונית  על פי  אישור משרד רווחה  2018ינואר מחודש . 2   

 ההגדלה מבוקשת במסגרת התקציב ששוריין. **    
 :י.אליהו ואור בוס ת המחיר של חברתו להלן הצע     

גדלה ממונית לטרנזיט סך ההגדלה ה -ובות קו הסעות רח -  אליהו יוסף ובניוהסעות  .1
 ללא מע"מ .  ₪  93,333 -הנדרשת

 ללא מע"מ. ₪  42,000סך ההגדלה הנדרשת  -מונית לאסף הרופא  -אור בוס הסעות  .2
 
     רחובות ואסף  בוסואור  המוביל הארצי ההתקשרות עםהרחבת מחלקת הרווחה מבקשת לאשר    

 ללא מע"מ. ₪  135,333ע"ס  2015/11באמצעות מכרז משכ"ל הס/ הרופא   
 הסעות  1846700843  -מקור תקציבי    

 ( 6)נספח מס'  
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 לאומית לבטיחות בדרכיםהרשות ה  -קמפיין הסברה להולכי רגל   - 2018/59הצעה מס' . 7
  בבקשה לקבלת  ) הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים(  לרלב"דמחלקת זהירות בדרכים פנתה     
 קמפיין הסברה להולכירגל. הצעת מחיר עבור     
 שהינה החברה היחידה המאושרת ע"י הרלב"ד. bostלחברת הרלב"ד הפנו את העירייה     
 :bostלהלן הצעת המחיר חברת     
 לא כולל מע"מ.₪  435עלות ליח'     

435X2  )870סה"כ )מעברי חצייה ₪. 

870X 10  8,700)מעברי חצייה( סה"כ ₪. 
 .₪ 2,200העלות להפקת שבלונה היא     
 סה"כ התקשרות     
 * המחירים לא כוללים מע"מ.     

 לא כולל ₪  10,900ע"ס  bostחברת מחלקת זהירות בדרכים מבקשת לאשר ההתקשרות עם     
  .מע"מ    
  1744780  -מקור תקציבי     

     (7)נספח מס' 
 

 

 המלצות הועדה:

 

 רה לפיתוח משאבי אנושבקשה לאישור נוהל ארוחות ע"י החב -53/2018הצעה מס' . 1
 המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת     
 .4%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל ₪  208,288.20בע"מ , ע"ס  קמח תורה    
 

 ע קו מקורות בשכונת ג'וארישאומדן ראשוני לתכנון העתקת קט - 54/2018הצעה מס' . 2

 המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת      
 כולל מע"מ.₪  221,230חברת מקורות ע"ס     
 
 מי את יגאל ע -ן העירייה לעבודות חשמלהארכת הסכם התקשרות עם זכיי - 55/2018הצעה מס'  .3

 קבלני חשמל בע"מ    
 ההתקשרות עם הארכת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר     
  ,חודשיים או חתימת החוזה של המכרז החדש עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ לתקופה של    
 מבניהם.מוקדם ה    
 
 נות במוס"חהחלפת חלו - 56/2018הצעה מס' . 4

 התקשרות עם הוממליצה בפני ראש העיר לאשר מחלקת אחזקה הועדה מאשרת המלצת     
 .כולל מע"מ₪  76,264 , ע"ס מסגריית המרכז    
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  2015/11הרחבה של קו מודיעין עילית באמצעות מכרז משכ"ל הס/  - 57/2018הצעה מס' . 5

 התקשרות עם הגדלת ה וממליצה בפני ראש העיר לאשר מחלקת הרווחה הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ. ₪  189,000ע"ס  2015/11משכ"ל הס/מכרז  , באמצעות  המוביל הארצי    

 

  2015/11מכרז משכ"ל הס/ באמצעות ארחובות ואסף הרופ קו שלהרחבה  - 58/2018הצעה מס' . 6
 התקשרות עם ה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלתמחלקת הרווחה הועדה מאשרת המלצת   
 135,333ע"ס  2015/11באמצעות מכרז משכ"ל הס/ הרופא רחובות ואסףבוס ואור  המוביל הארצי  

 ללא מע"מ.₪ 
 

 מית לבטיחות בדרכיםהרשות הלאו -קמפיין הסברה להולכי רגל  - 2018/59הצעה מס' . 7

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  זהירות בדרכים הועדה מאשרת המלצת מחלקת     
  .לא כולל מע"מ₪  10,900ע"ס  )החברה היחידה המאושרת ע"י רלב"ד( bostחברת     
 

 ונן עזריהר        רוזה                                                          עלאלל                     
 נכ"ל העירייהמ       גזברית העירייה                                                                   
 
 
 חלטות ראש העיר:ה

 לפיתוח משאבי אנוש רהבקשה לאישור נוהל ארוחות ע"י החב -53/2018הצעה מס' . 1
 כולל מע"מ וכולל עמלת ₪  208,288.20בע"מ , ע"ס  קמח תורהמאשר ההתקשרות עם     
 .4%משכ"ל     
 
 ע קו מקורות בשכונת ג'וארישאומדן ראשוני לתכנון העתקת קט - 54/2018הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ.₪  221,230ברת מקורות ע"ס חמאשר ההתקשרות עם     
 
 מי את יגאל ע -ן העירייה לעבודות חשמלהארכת הסכם התקשרות עם זכיי - 55/2018הצעה מס'  .3

 קבלני חשמל בע"מ    
 חודשיים או חתימת  עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ לתקופה של  ההתקשרות עםמאשר הארכת     
 מוקדם מבניהם.,ההחוזה של המכרז החדש     
 
 נות במוס"חהחלפת חלו - 56/2018הצעה מס' . 4

 .כולל מע"מ₪  76,264 , ע"ס מסגריית המרכז התקשרות עםמאשר ה    
 
 

     
  2015/11הרחבה של קו מודיעין עילית באמצעות מכרז משכ"ל הס/  - 57/2018הצעה מס' . 5

 ע"ס   2015/11משכ"ל הס/מכרז  , באמצעות  המוביל הארצי התקשרות עםה גדלתמאשר ה    
 לא כולל מע"מ. ₪  189,000    
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  2015/11מכרז משכ"ל הס/ באמצעות ארחובות ואסף הרופ קו שלהרחבה  - 58/2018הצעה מס' . 6

 באמצעות מכרז  רחובות ואסף הרופאבוס ואור  המוביל הארצי התקשרות עםה גדלתמאשר ה    
 ללא מע"מ. ₪  135,333ע"ס  2015/11משכ"ל הס/    
 
 
 
 לאומית לבטיחות בדרכים ההרשות   -קמפיין הסברה להולכי רגל   - 2018/59הצעה מס' . 7

  לא ₪  10,900ע"ס )החברה היחידה המאושרת ע"י רלב"ד(    bostחברת ההתקשרות עם מאשר     
  .כולל מע"מ    
 
 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 רמלה


